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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXVIII sesji. 

 

Data sesji:  28 lipca 2008 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala nr 209. 

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.30 ( o godz. 13.00 odbyła się prezentacja 

elektronicznego systemu głosowania radnych) 

Godzina zakończenia sesji: 17.10 

Numery podjętych uchwał: XXVIII/595/08 – XXVIII/617/08. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna  Halina Kańtoch i radny Michał Jędrzejek  

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka  

 radna Halina Kańtoch    

 radny Michał Jędrzejek  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

 nr 1 Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

  

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Jakub Łukasiewicz  

2/ Dariusz Łyczko  

3/ Józef Zawadzki  
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Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Katowice  

wraz z proponowanymi zmianami    
1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Katowice.   

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia lasu statusu lasu 

ochronnego.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o 

udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym 

do sektora finansów publicznych.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miasta 

Katowice (tracą moc: uchwała Nr LXVII/1619/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 

października 2006r., uchwała nr X/189/07 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miasta 

Katowice (tracą moc: uchwała nr LXVII/1618/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 

października 2006r., uchwała Nr X/188/07 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach – w likwidacji. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Katowicach, ul. Obroki 87. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów położonych przy ul. 

Chorzowskiej (teren nr 1), ul. Ściegiennego (teren nr 2) i ul. Granica Wesołej (teren nr 3) 

w Katowicach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta 

Katowice. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na 

likwidacji Przychodni Nr 1 w Bytomiu przy  ul. Piłsudskiego 67, Przychodni Nr 8 w 

Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 108, Przychodni Nr 11 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 

3, Przychodni Nr 12 przy ul. Szymały 122b oraz Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu 

przy ul. Piłsudskiego 67. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na 

likwidacji przychodni Nr 3 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, 

Przychodni Nr 4 w Bytomiu przy pl. Wolskiego 4, Przychodni Nr 9 w Bytomiu przy ul. 

Cyryla i Metodego 38. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na 

likwidacji Przychodni Nr 2 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 9, Przychodni Nr 6 

w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 52a i ul. Zabrzańskiej 8 i Przychodni Nr 13 w Bytomiu 
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przy ul. Piłsudskiego 84. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Doraźnej w sprawie zmian w Statucie miasta Katowice. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmian w Statucie miasta Katowice. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, 

budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta 

Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2008 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska na 

terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem miasta Katowice. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice związanej z 

przeprowadzeniem Mistrzostw Europy 2009 w piłce siatkowej kobiet organizowanych w 

Katowicach przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie. 

24a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta  

       Miasta  Katowice.  

25. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana W G z dnia 06.05.2008r. 

- Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach z dn. 9.06.2008r. 

- Grupy Finansowo Inwestycyjnej „Odszkodowania” Sp. z o.o.  

- Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla”  

26. Interpelacje. 

27. Zapytania radnych. 

28. Komunikaty i wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady XXVIII sesji Rady 

Miasta. 

Powitał obecnego na sesji Posła na Sejm RP Marka Wójcika. 

Powitał wszystkich radnych, I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, 

Wiceprezydenta Leszka  Piechotę, Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, 

Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów  

i kierowników zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad 

Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na 

dzisiejszą sesję. 
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Prowadzący obrady na podstawie listy obecności, stwierdził, że obrady są 

prawomocne, przy 28 radnych obecnych na sali sesyjnej. 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Halinę Kańtoch  

2/ Michała Jędrzejka  

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy  28 głosach „za” przyjęła skład 

sekretarzy sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Szpyrkę.  

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady wniósł o zmianę tytułu pkt. 19 porządku obrad  

z Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Katowice 

na Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmian w Statucie miasta 

Katowice. 

Ponadto wniósł o dopisanie punktu 24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice.  

Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 1 głosie 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Prezydent Miasta Katowice w trybie § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice ( Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2004r., nr 14, poz. 539) wniósł o dopisanie w punkcie 25 skargi 

Grupy Finansowo Inwestycyjnej „Odszkodowania” Spółka z o.o.  

Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

W tym samym punkcie, tzn. 25 porządku obrad  Prezydent Miasta wniósł  

o rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju 

Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla”. 
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Zmiana została przyjęta większością głosów, przy 24 głosach „za” braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady był 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie protokół z XXVII sesji.  

 

Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Katowice został przyjęty większością 

głosów, przy 24 głosach „za”,  1 głosie sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

 

Punkt 6 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice o działaniach  

               w  okresie międzysesyjnym.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna przedstawiła informację o działaniach 

Prezydenta w okresie od 26 czerwca do 23 lipca 2008r. 
 

/Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym – zał. nr 1 

do protokołu/ 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał kto zasiada w Zespole Doradczym ds. 

Promocji Miasta Katowice. 

 

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Waldemar Bojarun odczytał 

Zarządzenie nr 912/2008 Prezydenta Miasta Katowice z 11 lipca 2008r.  

w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Promocji Miasta Katowice.  

W skład w/w Zespołu wchodzą: 

Przewodniczący: Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice 

Wiceprzewodniczący: Waldemar Bojarun – Naczelnik Wydziału Informacji  

                                                                       i Promocji, Rzecznik Prasowy 

Członkowie: 

1. Małgorzata  Łuszczak – Dyrektor Instytutu Wydziału Artystycznego  

                                            Uniwersytetu Śląskiego  

2. Jerzy Jarosz – Wykładowca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii  

                                  Uniwersytetu Śląskiego  

3. Mirosław Neinert – Dyrektor Teatru Korez 

4. Mirosław Nakonieczny  - Wykładowca  na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu  Śląskiego  

5. Agnieszka Skołucka – Koordynator ds. obiegu informacji akademickiej  
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                                      Uniwersytetu Śląskiego 

6. Maciej Biskupski – Członek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu  

                                      Śląskiego 

7. Marek Mazur- Politolog  na Uniwersytecie Śląskim 

8. Marcin Stańczyk – p.o. Kierownika Referatu Promocji w Wydziale  

                                    Informacji i Promocji Urzędu Miasta Katowice 

9. Katarzyna Włodarczyk – Podinspektor Referatu Promocji w Wydziale  

                                            Informacji i Promocji Urzędu Miasta Katowice 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej  

               pozbawienia lasu statusu lasu ochronnego.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/7/08 wraz  

z autopoprawką do uzasadnienia projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Ze względu na testowanie elektronicznego systemu głosowania, w celu ustalenia 

zgodności ręcznego sposobu głosowania z testowanym, elektronicznym 

powtórzono głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/595/08/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków  

               oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju  

               sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora  

               finansów publicznych.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/8/08 oraz projekt 

uchwały uwzględniający autopoprawkę.  

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu nie zaopiniowała  projektu uchwały. 

Proponowane na 9 i 24 lipca posiedzenia komisji nie odbyły się ze względu brak 

kworum.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że ustawa o sporcie 

kwalifikowanym została znowelizowana poprzez dodanie ust. 3 do art. 2, który 

daje możliwość organom stanowiącym określania kierunków i trybu wspierania, 

w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Projekt uchwały reguluje 

tryb i warunki, na jakich kluby sportowe mogą wnioskować w otwartym 

konkursie o dotacje na sport kwalifikowany.  

W bieżącym roku dotacja będzie dotyczyć następujących dyscyplin: 

1) piłka nożna mężczyzn 

2) hokej na lodzie mężczyzn 

3) futsal 

4) koszykówka mężczyzn 

5) koszykówka kobiet 

6) piłka ręczna mężczyzn 

7) piłka ręczna kobiet 

8) piłka siatkowa mężczyzn 

9) piłka siatkowa kobiet. 

Dotacje mogą otrzymać kluby uczestniczące w dwóch najwyższych klasach 

rozgrywek ligowych, a jej wysokość uzależniona będzie od zajętego miejsca  

w rozgrywkach ostatniego sezonu ligowego.  

Do tego zapisu Wiceprezydent Krystyna Siejna wniosła autopoprawkę, 

polegającą na uzupełnieniu § 3, pkt 2 o zapis „za wyjątkiem klubów piłki nożnej 

mężczyzn, dla których przyjmuje się uczestniczenie w trzech najwyższych 

klasach rozgrywek”.  

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest zrzeszenie klubu w związku sportowym 

oraz posiadanie licencji zawodnika upoważniającego do uprawiania danej 

dyscypliny sportu.  

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie w otwartym konkursie ofert, 

ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Katowice.   

 

Radna Halina Kańtoch zapytała dlaczego tylko dziewięć dyscyplin 

sportowych zostało objętych projektem uchwały?. Dlaczego jedynie trzy z nich 

dotyczą kobiet?. Na jakiej podstawie „bardziej racjonalne i efektywne jest 

wspieranie finansowe klubów, niż poszczególnych zawodników”? Czy jest  

możliwe aby sportowiec, który uprawia sport kwalifikowany mógł ubiegać się  

o dotacje? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wymienione dziewięć dyscyplin 

sportowych to te najbardziej popularne. Tylko trzy dotyczą kobiet, gdyż tylko 

wymienione są w zasięgu obowiązywania proponowanej uchwały. Nic nie stoi 

na przeszkodzie aby dyscypliny te zmieniać i poszerzać ich katalog.  

W ubiegłym roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwały o przyznawaniu 

nagród i wyróżnień oraz o stypendiach sportowych. Obie te uchwały ukazały się 

po nowelizacji ustawy o sporcie kwalifikowanym.  Wymogiem koniecznym 
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zapisanym w uchwałach Rady było ograniczenie puli przyznawania nagród lub 

stypendiów jedynie dla mieszkańców Katowic. Napotkało to duży problem  

w skompletowaniu osób, spełniających wymogi podjętej uchwały. Wydaje się 

więc celowe zastąpienie nową uchwałą dotychczas obowiązującą z marca 2007r. 

określającą warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała dlaczego w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wpisano, że „...bardziej racjonalne i efektywne jest wspierania finansowe 

klubów sportowych, a nie poszczególnych zawodników”. Jeżeli wziąć pod 

uwagę, że wspieranie poszczególnych zawodników jest także elementem 

promocji miasta, to szkoda tego potencjału nie doceniać.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w każdym klubie sportowym są 

zawodnicy z Katowic i spoza miasta. Kluby dokonują transferów zawodników, 

dlatego jest dla nich prostsze skonsumowanie przyznanych dotacji bezpośrednio 

w klubie, nie rozgraniczając ich z powodu miejsca zamieszkania zawodników. 

 

Radna Halina Kańtoch raz jeszcze zapytała na jakiej zasadzie jest „to bardziej 

racjonalne i efektywne”? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że na podstawie składanych do 

Urzędu Miasta Katowice wniosków klubów sportowych.  

 

Radny Dawid Kostempski stwierdził, że obecny projekt uchwały jest lepszy od 

dotychczas obowiązującej, do której zgłaszano wiele uwag, szczególnie  

w odniesieniu do miejsca zamieszkania zawodników. Radny zapytał czy 

projektodawca przewidział wysokość dotacji przekazywanych klubom 

sportowym oraz czy przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania  

będzie się brało pod uwagę rok poprzedzający udzielenie dotacji, czy też 

aktualne miejsce klubu zajmowane w systemie rozgrywek ligowych. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że dotacje będą otrzymywać kluby 

uczestniczące  w dwóch najwyższych klasach rozgrywek ligowych, a jej 

wysokość uzależniona będzie od zajętego miejsca w rozgrywkach ostatniego 

sezonu ligowego.  

Pula środków na realizację tej uchwały wynosi 700  tys. zł. W zależności od 

złożonych wniosków dokona się podziału środków. 

 

Radny Dawid Kostempski przypomniał, że w dotychczasowej uchwale 

rozdzielono enumeratywnie środki dla poszczególnych klubów za zajęcie 

konkretnego miejsca. Czy w świetle zapisów nowej uchwały ostateczne decyzja  

w kwestii podziału środków należeć będzie do Pana Prezydenta? 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że z zapisu uchwały o nagrodach  

i wyróżnieniach w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe  

w ubiegłym roku wykorzystano 323 tys. zł. Natomiast z puli stypendiów 

sportowych w sporcie  kwalifikowanym wydatkowano kwotę 251 tys. 900 zł.. 

Obie uchwały spowodowały więc wydatek z budżetu miasta w wysokości 

574.900 zł. Obecnie na wykonanie dzisiejszej uchwały miasto przeznacza kwotę 

700 tys. zł. Jeżeli uchwała zostanie przez Radę Miasta Katowice uchwalona, 

miesiąc czasu potrzebuje Wojewoda na ustosunkowanie się do niej pod 

względem zgodności z prawem oraz jako prawo miejscowe musi się ona ukazać 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  Uprawomocni się po 14 

dniach. Można więc założyć, że zacznie obowiązywać w połowie września 

2008r. Wydatkowanie środków nastąpi więc najwcześniej w październiku br. 

Zaplanowana w budżecie kwota 700 tys. zł na ten cel wydaje się więc 

wystarczająca.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał jak miasto chce realizować konkurs, skoro 

kryteria na wstępie są zamknięte. Już dzisiaj wiadomo, ile klubów spełni 

warunki konkursowe, gdyż zostało to zapisane w pierwszych paragrafach 

uchwały. Dlaczego do wysokości środków przyznawanych na poszczególne 

kluby sportowe stosujemy kryteria subiektywne, a nie obiektywne. Z jednej 

strony zamykamy bowiem katalog dyscyplin sportowych, z drugiej otwieramy 

możliwość przyznawania wysokości środków. Można zadać pytanie: „czy to jest 

sprawiedliwe”.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że uchwała stanowi kolejne 

źródło do sięgania przez kluby po środki finansowe z budżetu miasta. Wszystkie 

kluby sportowe mogą ubiegać się po środki przeznaczone na szkolenie dzieci  

i młodzieży, po spełnieniu wymogów formalnych. Natomiast dzisiejsza uchwała 

zastąpi dotychczasową, dotyczącą nagród i wyróżnień. Musi być więc 

skierowana do klubów najlepszych, gdyż tylko takie mają największe koszty 

oraz gromadzą wokół siebie największą liczbę kibiców, tym samym promując 

miasto. Liczba dyscyplin nie jest stała, gdyż co roku może być poszerzana  

o kolejne. Co roku będzie to więc weryfikowane. Konkurs nie jest subiektywny, 

gdyż bierze się w nim pod uwagę kryterium zajmowanego miejsca przez klub  

w rozgrywkach ligowych oraz jego rangę w otoczeniu.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że dobrze, iż nowa uchwała eliminuje 

błędy poprzedniej. 700 tys. zł to suma bardzo skromna, szczególnie przy 

dziewięciu dyscyplinach. Jest to symboliczna pomoc dla klubów. Koszty 

szkolenia  zawodników rosną tak samo jak wszystkie inne. Mając możliwość 

popierania sportu kwalifikowanego, mamy sposobność ustalania pewnej 

strategii, tzn. rozwijania poszczególnych dyscyplin, które chcielibyśmy aby się 
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rozwijały. Mamy w mieście Katowice piłkę nożną kobiet na poziomie 

pierwszoligowym. Upominała się ona o uwzględnienie jej na liście, jednak  nie 

umieszczono jej w uchwale. W tej konkretnie dyscyplinie można stosunkowo 

łatwo dostać się do ekstraklasy, może nawet łatwiej niż GKS „Katowice”. 

Powinniśmy popierać takie dyscypliny, a nie dyskredytować sportu kobiecego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że 700 tys. zł to kwota 

zarezerwowana na rok bieżący. W przyszłym roku można wnioskować  

o jej zwiększenie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby nie dyskutować w obecnej chwili  

o finansach, gdyż ustalamy obecnie warunki i tryb przyznawania dotacji.  

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że uchwała z 2007r. dotycząca 

wyróżnień i nagród w sporcie kwalifikowanym wygasła wraz z zakończeniem 

2007r. W jaki sposób miasto zamierza doceniać wybitnych sportowców 

indywidualnych? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że funkcjonuje jeszcze 

uchwała o stypendiach sportowych dla sportowców. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie 

kwalifikowanym umożliwia podjęcie poprzez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwały o wyróżnieniach i nagrodach dla 

zawodników oraz dla trenerów i działaczy sportowych. Istnieje więc możliwość 

podjęcia uchwały o dotacjach sportowych, ustalenia nagród dla trenerów  

i działaczy oraz ustanawiająca nagrody i wyróżnienia dla zawodników.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz złożył wniosek o podniesienie kwoty 700 tys. zł 

przeznaczonej na dofinansowanie dyscyplin zespołowych. Radny zwrócił uwagę 

na fakt, że miasto nie zajmuje się w ogóle sportem indywidualnym, takim jak 

np. kolarstwo, szermierka, lekka atletyka. Na margines spychamy także 

dyscypliny w sportach zimowych, np. w skokach narciarskich. Nie będą one 

miały możliwości ubiegania się o jakąkolwiek dotację.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał w jaki sposób przy rozpatrywaniu ofert 

można obiektywnie ocenić „kalkulację finansową” albo „wiarygodność klubu - 

na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń”, co zostało  zapisane  

w projekcie uchwały? 

Nawiązując do przeznaczonej na sport kwalifikowany kwoty 700 tys. zł, radny 

stwierdził, że jest w mieście około 200 zawodników, którzy mogą być 

beneficjentami takich środków. Średnia kwota przypadająca na zawodnika to 

jedynie  symboliczne 200 zł miesięcznie.  
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Rady przypomniał, że na każdej Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu składa 

wniosek o podniesienie kwot przeznaczanych na sport  i nie udaje się go wpisać 

do budżetu miasta Katowice od 2003r.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że jest przeciwna podnoszeniu 

kwoty na sport kwalifikowany. Jest to głos przeciwny w stosunku do 

wypowiedzi  radnego Zydorowicza. Ustawa o sporcie kwalifikowanym zezwala 

gminom na jego wspieranie. Nie jest to jednak zadanie własne gminy. To, że nie 

mamy w mieście wybitnych osiągnięć sportowych nie wynika z tego, iż nie 

wspieramy klubów, tylko z faktu nie wspierania sportu na poziomie 

podstawowym. Zawodnicy powinni być wyłaniani już w szkołach i na ten cel 

miasto powinno przeznaczać środki.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że nie tylko on podnosił problem zbyt 

małych środków przeznaczonych przez miasto na sport kwalifikowany, gdyż 

podobnego zdania jest także radny Marek Szczerbowski, o czym wspominał  

w swoich wypowiedziach sesyjnych. 

 

Przewodniczący Rady ponownie zauważył, że omawiany projekt uchwały nie 

wspomina nic o kwocie  przyznanych środków, a jedynie ustala warunki oraz 

tryb postępowania o udzielenie takich dotacji. Wnioski zmierzające do 

zwiększenia kwoty są bezprzedmiotowe, gdyż nie tego dotyczy uchwała.  

 

Radny Marek Chmieliński stwierdził, że dyskusja nie może zmierzać do 

licytacji stawek. Rozpocznijmy najpierw realizację uchwały, a dopiero później 

zgłaszajmy do niej poprawki.  

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że zaproponowany projekt uchwały jest „krokiem 

naprzód” w stosunku do poprzedniej uchwały Rady. Nawet jeżeli zawiera ona 

jakieś usterki, czy błędy, to będzie czas aby je  poprawić w trakcie jej realizacji. 

Jako osoba związana zawodowo z klubem sportowym radny poprosił o poparcie 

projektu. Jeżeli chodzi o ilość zapisanych w projekcie uchwały dyscyplin, to 

radny poprosił o zachowanie zdrowego rozsądku. Jeżeli dodamy do wpisanego 

katalogu dodatkowe dyscypliny sportowe, to niektóre z nich np. zapewne założą 

sekcje kobiece i zwiększy się poprzez to ilość tych, które będą chciały ubiegać 

się w Urzędzie Miasta o dotacje na sport kwalifikowany.  

Zastanówmy się lepiej dlaczego nie mamy w mieście sekcji, które w katowickim 

sporcie znaczyły naprawdę wiele. Zapytajmy w jaki sposób można je 

reaktywować. Chodzi konkretnie o siatkówkę mężczyzn oraz siatkówkę kobiet. 

Są to dyscypliny, które miały przez wiele lat znaczące sukcesy. „Przywróćmy je 

do życia”.  

Co do środków przyznawanych na kluby, to zaoferowana kwota 700 tys. zł jest 

rzeczywiście śmiesznie mała. Dla porównania Urząd Miasta we Wrocławiu 
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przeznacza tylko na jeden dominujący  klub sportowy „Śląsk Wrocław” kwotę  

5 mln zł., Poznań na klub „Lecha Poznań” przeznacza kwotę 3 mln zł., Urząd 

Miasta Gdańska przeznacza na klub „Lechia Gdańsk” kwotę 1 mln zł. Poza tymi 

klubami istnieją w tych miasta także inne sekcje sportowe.  
 

Radna Ewa Kołodziej poparła wypowiedź radnego Hyli. Widzimy przepaść 

pomiędzy środkami przeznaczonymi na sport kwalifikowany w innych miastach 

oraz w mieście Katowice. Dzisiejsza dyskusja powinna być początkiem dyskusji 

na temat zwiększenia tych środków. Każdy z nas chciałby przecież oglądać 

nasze miejskie drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o przedstawienie ustaleń ze spotkania, 

które odbyło się w dniu 24 lipca br. z przedstawicielami katowickich klubów 

sportowych.  

Radny uważa, że jest dzisiaj okazja po temu aby rozmawiać na temat środków 

finansowych przyznanych przez  miasto na kluby sportowe i sport 

kwalifikowany. Przy licznych, przedstawianych niemal na każdej sesji, 

projektach uchwał w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta, można by 

rozpatrzyć wniosek o zwiększenie środków na ten cel.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 24 lipca miało miejsce 

spotkanie z przedstawicielami katowickich klubów sportowych, na których 

sformułowano następujące uwagi do projektu uchwały: 

1. dla piłki nożnej rozszerzyć  liczbę klubów mogących otrzymać dotację,  

    o kluby III ligi ( Rozwój Katowice) 

2.  rozszerzyć liczbę dyscyplin sportowych o piłkę nożną kobiet ( AZS jest w I   

     lidze) 

3. rozszerzyć liczbę dyscyplin j.w. o curling ( Śląski Klub Curlingowy  

    Katowice) 

4. rozważyć możliwość pełnego wykorzystania zapisów ustawy z dnia 29 lipca  

    2005r. o sporcie kwalifikowanym w zakresie podjęcia przez Radę Miasta 

    Katowice uchwał o wyróżnieniach i nagrodach dla trenerów i działaczy  

    sportowych oraz zawodników 

5. istnieje powszechne oczekiwanie zwiększenia środków dla wsparcia sportu  

    kwalifikowanego w następnych latach.  

 

Radny Marek Szczerbowski porównał, że na sport kwalifikowany miasto 

Katowice przeznacza kwotę 700 tys. zł., natomiast na Zespół Śpiewaków 

„Camerata Silesia” wydaje dużo więcej.  

 

Przewodniczący Rady raz jeszcze przypomniał, że przedmiotem projektu 

uchwały jest tryb oraz warunki udzielania dotacji na sport kwalifikowany.  

Zapytał dlaczego przy uwzględnianiu wniosków przez Urząd Miasta nie bierze 
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się pod uwagę klasy rozgrywek, a jedynie miejsce zajmowane przez klub  

w systemie rozgrywek ligowych. Inne są koszty utrzymania klubu pierwszo 

ligowego, a inne np. ekstraklasy.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że wynika to „samo z siebie”. 

Każda liga ma swoje miejsca. Liczy się je począwszy od najwyższego, do 

najniższego. 

 

Radny Piotr Hyla stwierdził, że nie jest prawdą, iż koszty ponoszone przez 

kluby są zróżnicowane w poszczególnych ligach. W rzeczywistości koszty 

utrzymania klubu drugoligowego nie różnią się od kosztów utrzymania klubu 

pierwszoligowego, czyli ekstraklasy. Różnią się jedynie formy wpływów. Klub 

drugoligowy musi utrzymywać się sam. Natomiast klub z ekstraklasy otrzymuje 

środki z tytułu partnera tytularnego ligi lub z telewizji. Nie różni się natomiast 

koszt wyjazdu zawodników, gdyż bez względu na ligę muszą mieć oni opłacone 

hotele, podróż itd.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że miasto Katowice nie ogranicza 

się jedynie do kwoty 700 tys. zł  z przeznaczeniem na sport. Na same dotacje 

wydaje  się około 3 mln zł. Są to dotacje na kluby sportowe, uczniowskie kluby 

sportowe i różnego rodzaju zawody. Do tego powinno się doliczyć 

preferencyjne warunki na jakich kluby sportowe funkcjonują w obiektach 

miejskich. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  około 100 mln zł. przeznacza 

się na inwestycje związane ze sportem. Dzisiejsza uchwała jest więc dodatkową 

możliwością wspierania sportu kwalifikowanego, skierowanego bezpośrednio 

do klubów sportowych.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/596/08/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych  

               uchwał Rady Miasta Katowice (tracą moc: uchwała Nr  

               LXVII/1619/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października  

               2006r., uchwała nr X/189/07 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja  

               2007r.). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/9/08 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że uchylane uchwały dotyczą 

wniosków składanych na dotację oraz pożyczkę dla Szpitala Miejskiego Murcki. 

Ze względu na to, że partner norweski nie zaakceptował oraz nie zakwalifikował 

projektów, podjęte wcześniej uchwały Rady Miasta Katowice należy uchylić.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/597/08/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych  

                 uchwał Rady Miasta Katowice (tracą moc: uchwała nr  

                 LXVII/1618/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października  

                 2006r., uchwała Nr X/188/07 Rady Miasta Katowice z dnia  

                 28 maja 2007r.). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/10/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że uchylane uchwały dotyczą 

wniosków składanych na dotację oraz pożyczkę dla Szpitala Geriatrycznego im. 

Jana Pawła II.  Ze względu na to, że partner norweski nie zaakceptował oraz nie 

zakwalifikował projektów, podjęte wcześniej uchwały Rady Miasta Katowice 

należy uchylić.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/598/08/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

               wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Komunalnego  

               Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach –  

               w likwidacji. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/11/08. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha  

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/599/08/ 

 
Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania  

                 Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5 im.  

                 Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach, ul. Obroki 87. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/12/08. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 26 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/600/08/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego dla trzech terenów położonych przy ul.  

                 Chorzowskiej (teren nr 1), ul. Ściegiennego (teren nr 2) i ul.  

                 Granica Wesołej (teren nr 3) w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/13/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Teresa Homan-Chanek   

stwierdziła, że omawiany plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy trzech 

terenów. Zmienia dotychczas obowiązujące  plany. Dwa pierwsze tereny 

położone są w okolicach ulicy Chorzowskiej i Ściegiennego w pobliżu centrum 
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usługowo handlowego „Silesia City Center” Zmiana odnosi się do obsługi 

komunikacyjnej tego terenu, nie zaś do jego przeznaczenia. Drugi teren dotyczy 

uporządkowania i zagospodarowania działki w celu jej ewentualnej zabudowy. 

Trzeci teren przebiega wzdłuż granicy Katowic z Mysłowicami. Plan umożliwia 

wybudowanie tam  budynku  mieszkalnego na obecnych gruntach rolnych. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/601/08/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na  

                 własność miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/14/08. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/602/08/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

                 reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                 zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 1  

                  w Bytomiu przy  ul. Piłsudskiego 67, Przychodni Nr 8 w Bytomiu  

                 przy ul. Stolarzowickiej 108, Przychodni Nr 11 w Bytomiu przy  

                 ul. Tysiąclecia 3, Przychodni Nr 12 przy ul. Szymały 122b oraz  

                  Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/15/08. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały 

stanowi uzgodnienie z Radą Miasta Katowice w związku z reorganizacją 

samodzielnych publicznych zoz-ów w Bytomiu.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/603/08/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

                reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                w Bytomiu”, polegającej na likwidacji przychodni Nr 3 w Bytomiu  

                przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Terapii Uzależnienia od  

                Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a,  

                Przychodni Nr 4 w Bytomiu przy pl. Wolskiego 4, Przychodni Nr  

                9 w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego 38. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/16/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały 

podobnie jak poprzedni stanowi uzgodnienie z Radą Miasta Katowice   

w związku z reorganizacją samodzielnych publicznych zoz-ów w Bytomiu.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/604/08/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                 projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

                 reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki  

                 zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 2  

                 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 9, Przychodni Nr 6  

                 w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 52a i ul. Zabrzańskiej 8  

                 i Przychodni Nr 13 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 84. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/17/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały, 

podobnie jak dwa poprzednie, stanowi uzgodnienie z Radą Miasta Katowice   

w związku z reorganizacją samodzielnych publicznych zoz-ów w Bytomiu.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 glosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXVIII/605/08/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

                 sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej w sprawie zmian  

                 w Statucie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/18/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

Prowadzący obrady przedstawił sprawozdanie z  prac komisji zawierające 

również propozycje zmian w Statucie miasta. Mają one usprawnić pracę  

w Radzie Miasta, wprowadzają odznakę honorową oraz  uwzględniają wiele 

wniosków zewnętrznych. 

Prowadzący obrady podziękował radnym, członkom Komisji Doraźnej  

w  sprawie zmian w Statucie  Miasta Katowice za zaangażowanie i pracę  

w komisji.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że ze względu na to, iż inicjatywa 

uchwałodawcza została ograniczona do grupy co najmniej 3 radnych, to 

radnemu Szczerbowskiemu oraz radnemu Jerzemu Paluchiewiczowi odbiera się 

możliwość złożenia takiej inicjatywy, gdyż w/w radni nie są w żadnym klubie 

radnych, nie są także grupą trzyosobową. Radny złożył w związku z tym 

wniosek o zmianę tej liczby z „trzech radnych” na „dwóch radnych”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby zgłoszony przez radnego 

Szczerbowskiego wniosek przenieść i rozpatrzyć w kolejnym punkcie porządku 

obrad. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 glosach „za”. 

 

/ Uchwała nr XXVIII/606/08/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmian  

                 w Statucie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/19/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał dla jakich głosowań zastrzeżone będzie 

głosowanie imienne ( § 27 ust. 7). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że takie głosowanie zastrzeżone jest tylko dla 

głosowań przewidzianych w ustawie, czyli np. dla referendum w sprawie 

odwołania Prezydenta Miasta.  

Prowadzący obrady odniósł się do wniosku radnego Marka Szczerbowskiego 

dotyczącego zmiany zapisu w § 21 ust. 1 pkt d)  z  grupy „co najmniej  3 

radnych”  do grupy „co najmniej 2 radnych”. Stwierdził, że w przypadku 

inicjatywy uchwałodawczej, która rokuje nadzieję na realizację, sam pierwszy 

się do niej „dopisze”. Poprosił aby nie kierować się klubami. Inicjatywa ma 

szansę na uchwalenie, wówczas kiedy uzyska akceptację co najmniej 16 

radnych, czyli większości Rady Miasta.  

Inicjatywa uchwałodawcza przyznana pojedynczemu radnemu, bez akceptacji 

większej liczby radnych, mogła by doprowadzić do niepotrzebnego bałaganu. 

Nie zamierzamy nikogo dyskryminować ze względu na barwy klubowe lub na 

brak przynależności do klubu.  

Przewodniczący Rady poprosił o pozostawienie dotychczasowego zapisu.   

Poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka Szczerbowskiego dotyczący 

zmiany zapisu w § 21 ust. 1 pkt d)  z  grupy „co najmniej  3 radnych”  na „co 

najmniej 2 radnych”. 

 

Wniosek radnego Marka Szczerbowskiego nie uzyskał akceptacji radnych,  

w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 12 głosów sprzeciwu i 8 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, 2 głosach 
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sprzeciwu i  braku głosów „wstrzymujących się”.  

 

/ Uchwała nr XXVIII/607/08/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umieszczania reklam  

                 i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach  

                 i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz  

                 pobierania z tego tytułu opłat. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/20/08. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha 

poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 24 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/608/08/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2008 rok. 

 
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/21/08. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska zaprezentowała projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

Zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez: 

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 7.715.848  zł 

z tytułu: 

 

– środków z Rady Europy w związku z przyznaniem 

miastu Katowice „Nagrody Europy 2008” za 

działalność na rzecz współpracy europejskiej (10 tys. 

euro) 40.000 zł 

– dywidendy za 2007 rok od Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z 

o.o. w Katowicach 1.000.000 zł 
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– odsetek od środków finansowych gromadzonych na 

rachunkach bankowych gminy 4.000.000 zł  

– zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z 

wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku 665.926 zł 

– zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z 

wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku 

przeznaczonych na realizację zadania  Comenius - 

Edukacja szkolna 2007/2008  i  2007/2009 oraz 

Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 

2007/2008  194.344 zł 

– refundacji wydatków poniesionych na realizację 

Programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius 

2006/2007  5.874 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację projektu „Digitalizacja 

zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013  17.000 zł 

– dotacji z budżetu państwa na realizację projektu 

„Damy radę – program aktywizacji zawodowej i 

społecznej w Katowicach” w  ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 156.664 zł 

– odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od 

środków Funduszu Spójności 1.636.040 zł 

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 14.606.664  zł 

z tytułu: 

 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

realizację projektu „Damy radę – program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007 – 2013 z uwagi na częściową zmianę źródła 

finansowania  156.664 zł 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych 14.450.000 zł 

w tym: 
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o w związku z przesunięciem terminu 

wykonania na lata następne (Budowa w 

Katowicach Sieci Punktów Dostępu do 

Elektronicznych Usług Administracji 

Publicznej II etap, Budowa II linii 

technologicznej do spalania odpadów 

szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Szpitalnych i Komunalnych,  Serce 

Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4) 6.800.000 zł 

 

o z uwagi na brak możliwości pozyskania 

dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013 

(Termomodernizacja obiektów oświatowych 

w Katowicach, Centrum Przesiadkowe w 

Katowicach Zawodziu, Układ 

komunikacyjny dla terenu budowy Nowego 

Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego i Siedziby Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach)                 7.650.000 zł 

 

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 15.244.924  zł 

z przeznaczeniem na: 

– utrzymanie komunikacji miejskiej poprzez 

zwiększenie wpłaty na rzecz KZK GOP 874.193 zł 

– wycenę gruntu zajętego pod oczyszczalnie i 

przepompownie ścieków oraz infrastruktury liniowej 

celem wniesienia w formie aportu na rzecz 

Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (120.000 zł), 

na doradztwo prawne przy realizacji projektu "Park 

Technologiczny" (270.000 zł) oraz na opracowanie 

jednostkowej kompletnej mapy zasadniczej do celów 

projektowych w formie cyfrowej (125.000 zł) 515.000 zł 

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Informatyzacja Urzędu" w tym na wykonanie sieci 

komputerowej wraz z zakupem zasilacza awaryjnego 

UPS (100.000 zł) oraz zakup oprogramowania do 

prowadzenia mapy cyfrowej (166.500 zł) 266.500 zł 
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– zakup sprzętu biurowego i wyposażenia w związku ze 

zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta 80.000 zł 

– organizację uroczystości wręczenia Katowicom 

"Nagrody Europy 2008" w ramach imprez z okazji 

nadania praw miejskich (75.000 zł) oraz pokrycie 

kosztów wyjazdów służbowych zagranicznych 

(50.000 zł)  125.000 zł 

– sfinansowanie wyjazdu do Strasbourga młodzieży – 

laureatom prezentacji multimedialnej pn. „pokaż 

swoje miasto Europie” ze środków przyznanej 

Nagrody Europy  40.000 zł 

– kontynuację realizacji przez placówki oświatowe 

projektu: "Uczenie się przez całe życie” w ramach 

programu sektorowego Comenius:  194.344 zł 

w tym: 

Comenius – Edukacja szkolna 2007/2008 18.628 zł 

Comenius – Edukacja szkolna 2007/2009 174.661 zł 

oraz programu Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie 

zawodowe 2007/2008 1.055 zł 

– zabezpieczenie w placówkach oświatowych środków 

na wyższe niż planowano opłaty za media  (1.227.157 

zł) oraz  usługi komunalne tj. wywóz nieczystości 

i odprowadzanie ścieków (1.381.901 zł) 2.609.058 zł 

– zatrudnienie (umowa zlecenia) dodatkowych osób do 

obsługi maszyny poligraficznej (32.000 zł) oraz 

wynajem sali gimnastycznej dla uczniów Gimnazjum 

Nr 16 (9.736 zł) 41.736 zł 

– uregulowanie  przez Dom Dziecka „Tęcza” zaległości 

w podatku od nieruchomości 8.769 zł 

– realizację projektu współfinansowanego środkami z 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn.„Damy radę 

– program aktywizacji zawodowej i społecznej w 

Katowicach”  w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na 

dofinansowanie zadania z budżetu państwa 156.664 zł 

– realizację zadania "Katowice – oczyszczanie ścieków” 

ze środków pochodzących z odsetek od Funduszu 

Spójności  1.636.040 zł 
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– realizację projektów w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego finansowanych środkami własnymi  7.495.000 zł 

w tym: 

 Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. 

Wyzwolenia 18 650.000 zł 

 Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w 

rejonie ul. Gliwickiej 3.000.000 zł 

 Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku 

Muzeum Historii Katowic  

przy ul. Rymarskiej 4  125.000 zł 

 Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. 

Alfreda 1 220.000 zł 

 Modernizacja obiektu 'Spodek" w 

Katowicach 3.500.000 zł 

– dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem 

realizacji nowego zadania inwestycyjnego z uwagi na 

konieczność oddzielenia biblioteki publicznej od 

biblioteki szkolnej 102.620 zł 

– sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia 

wniosku w sprawie uznania zabytkowego osiedla 

Nikiszowiec za Pomnik Historii 30.000 zł 

 

– zakup systemu elektronicznego do głosowania na sali 

sesyjnej w budynku przy ul. Młyńskiej 4  250.000 zł 

 

– przeprowadzenie warsztatów dotyczących społecznej 

wizji transformacji centrum Katowic (200.000 zł) oraz 

na realizację zadania pn. „Promocja przebudowy 

centrum Katowic na lata 2008 – 2009” (100.000 zł) 300.000 zł 

 

– promocję Miasta związaną z organizacją na terenie 

Katowic Mistrzostw Europy 2009 w piłce siatkowej 

kobiet  500.000 zł 

 

– realizację projektu „Digitalizacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych” 

współfinansowanego ze środków EFRR 20.000 zł 

 

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 59.793.664 zł 
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przeznaczonych na: 

 

 realizację projektu współfinansowanego środkami z 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Damy 

radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w 

Katowicach”  w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na częściową 

zmianę źródła finansowania 156.664 zł 

 zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem 

terminu realizacji oraz zmianę sposobu finansowania 18.005.000 zł 

w  tym finansowanych  środkami EFRR (14.450.000 

zł)   

oraz środkami własnymi miasta (3.555.000 zł) 

 zadania inwestycyjne objęte Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym finansowanych środkami własnymi  39.995.960 zł 

w tym w związku z: 

 przesunięciem  terminu realizacji na lata 

następne (Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  Zmiana Drogi Krajowej Nr 

81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 

Murckowskiej, Modernizacja Drogi 

Krajowej nr 79 (DTŚ  Katowice - Dąbrowa 

Górnicza), Układ komunikacyjny na terenie 

likwidowanej Huty Baildon,  Przebudowa 

układu komunikacyjnego w rejonie 

lodowiska Jantor,  Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe w Katowicach, 

Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7, 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 

przy ul. Mikołowskiej 26, Przygotowanie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla 

Os. Bażantów II etap, Przygotowanie terenu 

pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 

Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe, 

Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego 

"Dębowe Tarasy" w rejonie ul. 

Ściegiennego, Miejski Dom Kultury 

"Koszutka"  -filia "Dąb”, Modernizacja 

budynku przy Pl. Wolności 12a, Boisko 



 26 

treningowe z zapleczem sportowym przy ul. 

Boya Żeleńskiego) 28.766.225 zł 

 

 ograniczeniem środków po sprecyzowaniu 

lub zmianie zakresu rzeczowego 

(Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku 

północnym - etap I - ul Konduktorska,  

Przebudowa ul. Słowackiego od ul. 

Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej, 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 

mieście Katowice, Kanalizacja wzdłuż ul. 

Konduktorskiej) 10.529.735 zł 

 

 rezygnacją z realizacji zadania (Budowa 

połączenia drogowego ul. Gliwicka – ul. 

Obroki – autostrada A-4 (węzeł Gałeczki), 

Budowa ekranów akustycznych) 700.000 zł 

 

 realizację zadania "Katowice – oczyszczanie 

ścieków” z uwagi na zmianę źródeł finansowania 1.636.040 zł 

 

 

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 37.657.924   zł 

z tytułu: 

 

– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez 

przeniesienie wydatków 

celem: 

– dostosowania planu do potrzeb w zakresie "wspierania 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym 

przewlekle chorych)"  w ramach Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 

rok  7.758 zł 

– likwidacji uszkodzeń stwarzających zagrożenie dla 

ruchu pieszego i samochodowego oraz  utrzymanie 

zieleni w pasach drogowych 600.000 zł 

– dostosowania do faktycznych źródeł finansowania 

wydatków na zadaniach: „Modernizacja stadionu przy 
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ul. Bukowej” (10.550.000 zł), „Termomodernizacja 

obiektów oświatowych w Katowicach” (450.000 zł), 

modernizacja budynków komunalnych realizowanych 

przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

(6.568.000 zł) oraz przebudowa dróg gminnych i 

powiatowych (14.350.000 zł) 31.918.000 zł 

– dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych 

do potrzeb wynikających z realizacji i zmiany sposobu 

finansowania, w tym przeniesienie kredytu pomiędzy 

zadaniami i dysponentami 30.679.525 zł 

– pokrycia kosztów postępowania w Krajowej Izbie  

Odwoławczej w związku z prowadzonym przetargiem 

oraz przetłumaczenia na język angielski studium 

wykonalności wraz z umową do projektu 

inwestycyjnego 20.735 zł 

– pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji medycznych w szpitalach (35.000 zł) oraz 

na zakupy inwestycyjne dla szpitali (136.183 zł) ze 

środków zabezpieczonych na czynności likwidacyjne i 

pokrycie ujemnego wyniku Szpitala im. Prof. E. 

Michałowskiego (z uwagi na odstąpienie od 

likwidacji) 171.183 zl 

– zwrotu przekazanego w nadmiernej wysokości grantu 

w związku z rozliczeniem przez szkołę projektu 

„Młodzież w działaniu”  (25,60 euro) 90 zł 

 

 

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację 

zadań inwestycyjnych oraz programów współfinansowanych środkami 

zagranicznymi dokonuje się zmian: 

 w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie 

planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu 

wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, 

funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie 

podlegających zwrotowi  
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Ponadto dokonuje się korekty na zadaniu inwestycyjnym objętym 

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym „Budowa i modernizacja terenowych 

urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 

roku” (poz.61) polegającej na przeniesieniu kwoty 77.400 zł z zadania „boisko 

do koszykówki” na nowe zadanie „remont bieżni wraz z robotami 

towarzyszącymi” realizowane przez Gimnazjum Nr 8. 

Korekty planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym na 2008 r. dokonuje się poprzez: 

 

– zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę  

      393.835 zł  celem dostosowania do stanu faktycznego 

– zwiększenie przychodów  o kwotę 41.000 zł 

z tytułu nałożonej grzywny w związku nieterminowym wykonaniem umów 

przez kontrahentów 

– zwiększenie wydatków o kwotę 8.200 zł 

w związku z wyższą wpłatą na fundusz centralny i wojewódzki  

– zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku  o kwotę 426.635 

zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków w roku przyszłym. 

 

Zmiany pomiędzy zadaniami dokonuje się celem realizacji zakupu zestawu 

kopiującego i zestawów komputerowych dla potrzeb Funduszu. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała o zadanie „modernizacja Stadionu 

przy ul. Bukowej” w kwocie 10 mln zł. Ponadto zapytała o termomodernizację 

obiektów oświatowych i przeznaczenie na ten cel jedynie kwoty 450 tys. zł.  

Z jakich źródeł pochodzą te środki? 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, że poprzednio 

współfinansowano inwestycje z kredytu pochodzącego z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Miasto nie jest w stanie zakończyć tego zadania do końca 

2010r., gdyż byłoby trudno rozliczyć je całościowo i pojawiłby się problem  

z rozliczeniem kredytu. Co do termomodernizacji obiektów oświatowych,  

to zadanie to zostanie prawdopodobnie dofinansowane z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska. Nastąpi to jednak dopiero w przyszłym roku.  

 

Radna Stanisława Wermińska  stwierdziła, że termomodernizacja leży jej 

szczególnie na sercu. Jest istotne aby zrealizować to zadanie przed okresem 

zimowym. W wielu placówkach oświatowych nie są zabezpieczone okna  

w salach lekcyjnych. Radna zapytała jak będzie wyglądała kwestia finansowania 

tego przedsięwzięcia? 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawa dotyczy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 na Osiedlu Witosa oraz Szkoły Podstawowej nr 31 na 

Zawodziu. W obu placówkach jest przygotowany plan termomodernizacji 

obiektów i będzie on realizowany w pierwszej kolejności.  

 

Radny Marcin Krupa zapytał o inwestycje objęte Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym. Wiele z zaplanowanych inwestycji drogowych oraz 

budownictwa mieszkaniowego zostało wycofanych z budżetu miasta. Radny 

zapytał o powody takich decyzji? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nie jest to rezygnacja z tych 

inwestycji, a jedynie ich przesunięcie w czasie.  

 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski stwierdził, że jeżeli chodzi o zadanie 

„modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

to jest to sprawa, którą miasto zajmuje się po raz pierwszy. W Katowicach 

tramwaje w zdecydowanej mierze przebiegają w drodze, co oznacza, że remont 

musi obejmować nie tylko szyny tramwajowe, ale także całą drogę. Trwają 

obecnie prace nad specyfikacjami na przebudowę. Jeszcze w tym roku zostaną 

ogłoszone przetargi na projektowanie tej inwestycji. 

Co do zmiany przebiegu drogi krajowej nr 81, to jest  ogłoszony przetarg na 

projektowanie. Jest to inwestycja zaplanowana w WPI na około 300 mln zł. 

Projektowanie potrwa około dwóch lat, czyli w latach 2009-2010. Następnie 

projekt będzie mógł być realizowany, jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie  

z Ministerstwa Infrastruktury z programu operacyjnego „Infrastruktura   

i Środowisko”.  

Projekt DK 79 ma otwarte finansowanie. Koordynuje je Marszałek 

Województwa, jak wszystko co dotyczy DTŚ-ki. 

„Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej „Huty Baildon” to zadanie,  

w którym miasto czeka na kompletną dokumentację projektową wraz  

z pozwoleniem na budowę od inwestora. Być może jeszcze w bieżącym roku 

ogłoszony zostanie przetarg.  

Jeżeli chodzi o „układ komunikacyjny w rejonie lodowiska Jantor”, to miasto 

oczekuje na projekt. 

„Centrum Kongresowe” jest na etapie konkursu architektonicznego, do którego 

przystąpiło 80 biur architektonicznych. 67 z nich zostało zakwalifikowanych.  

30 września br. ma zostać wyłoniony zwycięzca. Etap projektowania 

prawdopodobnie potrwa 12 miesięcy, po czym zostanie podpisana  umowa  

z Marszałkiem Województwa na dotacje i ogłoszony przetarg na realizację 

inwestycji.  

„Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7” z przeznaczeniem  na komisariat 

policji to zadanie, do którego  trwa obecnie projektowanie, podobnie jak  
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w przypadku projektu „modernizacja Pałacu Młodzieży”. Trwa także 

przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowej na Osiedlu „Bażantów” 

- II etap. Zasadą jest, że deweloper przekazuje miastu projekt z  pozwoleniem  

na budowę  i w momencie dopełnienia wszystkich formalności, miasto go 

realizuje. Co do projektu „budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota 

Roweckiego i Kopaniny Lewe” to został rozstrzygnięty przetarg i rozpoczyna 

się realizacja inwestycji. W zadaniu  „Dębowe Tarasy” trwa projektowanie  do 

realizacji II etapu inwestycji. Remont „Domu Kultury „Koszutka”,  Filia w 

Dębie jest na etapie projektowania. Projekt „modernizacja budynku przy Placu 

Wolności 12a” został zakończony, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, 

napływają dokumenty dotyczące uzgodnień z konserwatorem zabytków. We 

wrześniu powinien być ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.  

W projekcie „Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya 

Żeleńskiego” miasto musiało unieważnić przetarg. 

 

Radny Marcin Krupa zauważył, że z wypowiedzi Wiceprezydenta 

Godlewskiego wynika, że inwestycje  nie będą realizowane w bieżącym roku. 

Gdyby jednak zostały rozpoczęte jeszcze w 2008r., to bezcelowe jest 

przesuwanie zaplanowanych na nie środków na lata następne.  

 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że miasto jest obecnie na 

etapie projektowania lub tuż przed projektowaniem. Realne wykonanie będzie 

miało miejsce przy ul. Grota Roweckiego i Kopaniny Lewe. Jest to projekt 

opiewający na kwotę 9 mln zł. Część z tych środków przesunięte zostanie na 

kolejny rok.  

 

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że system elektronicznego głosowania 

radnych, testowany na dzisiejszej sesji, kosztuje 250 tys. zł. Za 250 tys. można 

kupić luksusowego Jaguara. Radny podał także przykład, że pełna modernizacja 

systemu audio - akustycznego w Bazylice w Panewnikach, wykonywana  

w bieżącym roku, kosztowała zaledwie kilka tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że kwota 250 tys. zł nie odzwierciedla 

wydatków, które na testowany dzisiaj system miasto poniesie, gdyż jest to 

jedynie kwota szacunkowa, zapisana w zmianach w budżecie, co umożliwi 

rozpisanie stosownego przetargu. Zdaniem Przewodniczącego Rady powinny to 

być dwa systemy, oddzielny dla sali 209 i 315. Kwota obejmie także 

wizualizację oraz transmisję z przebiegu obrad sesji. „Nie przesądzajmy obecnie  

o wysokości tej kwoty”.  

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał o kwotę 220 tys. zł jako zwiększenie 

środków na „modernizację ośrodka przy ul. Alfreda 1”. Z czego to wynika?. Czy 
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jest to wzrost kosztów dokumentacji projektowej, czy też są to środki na część 

realizację przedsięwzięcia?.  

 

Wiceprezydent Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że nie jest to „wzrost 

środków”,  tylko „ ich zastąpienie”. W bieżącym roku nie będziemy ponosili 

wydatków inwestycyjnych, zastępujemy jedynie środki pochodzące  

z kredytu EBI, środkami z budżetu miasta. Kwota w budżecie miasta nie 

zmienia się.  

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska potwierdziła, że wspomniani 220 tys. zł 

początkowo planowano pokryć z kredytu z EBI. 

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy zabezpieczone 6 mln zł na „Dom Kultury 

Koszutka”,  Filia w Dębie to kwota jedynie na przygotowanie projektu, czy też 

na  całość modernizacji obiektu?. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że 6 mln zł. jest przeznaczone na 

całość modernizacji. W bieżącym roku wykonane zostanie tylko projektowanie.   

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/609/08/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                 informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  

                 Środowiska w Katowicach o stanie środowiska na terenie  

                 województwa śląskiego z uwzględnieniem miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/22/08. 

 

Prowadzący obrady poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska 

zaopiniowała informację pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/610/08/ 
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O godz. 16.15  Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.  

O godzinie  16.30 wznowiono obrady.  

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie  

                 bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

                 wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/23/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że zgodnie z ustawą  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to Rada 

Miasta jest właściwa do ustalania bonifikat z tego tytułu, osobno dla każdego 

podmiotu lub osoby fizycznej. Są one wymienione w załączniku do projektu 

uchwały.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/611/08/ 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta  

                Katowice związanej z przeprowadzeniem Mistrzostw Europy 2009  

                w piłce siatkowej kobiet organizowanych w Katowicach przez  

                Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/24/08. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że Mistrzostwa Europy 2009  

w piłce siatkowej kobiet organizowanych w Katowicach przez Polski Związek 

Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie odbędą się we wrześniu 2009r.  

w „Spodku”. W maju br. rozpoczął się już okres przygotowawczy i na ten cel 

miasto przeznaczyło w bieżącym roku 500 tys. zł, a w przyszłym roku, tzn.  

w roku rozgrywek,  2 mln zł. W organizacji Mistrzostw będą uczestniczyły 

cztery miasta.   

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy znana jest konkretna data rozpoczęcia 

Mistrzostw Europy 2009 w piłce siatkowej kobiet?. Czy na  promocję tego 

przedsięwzięcia przeznaczono taką samą kwotę jak na organizację Mistrzostw 

Europy w koszykówce?. Jakie rozgrywki odbędą się w „Spodku”?.  
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że rozgrywki odbędą się trzy dni 

po Mistrzostwach Europy w koszykówce, czyli w terminie od 20 września do  

3 października 2009r. W Katowicach planowana jest rozgrywka jednej z grup 

eliminacyjnych oraz grupa półfinałowa. Finał planowany jest w Łodzi. Kwota 

przeznaczona na Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet wynosi 2 mln 

500  tys. zł., natomiast na Eurobasket  6 mln zł.  

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/612/08/ 

 

Punkt 24a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

                    wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/24a/08. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  

W bieżącym roku kalendarzowym w  Urzędzie Miasta Katowice została 

przeprowadzona regulacja wynagrodzeń pracowników  od 1 stycznia oraz od 1 

maja. Jednocześnie zmianie uległo  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych  i urzędach 

marszałkowskich, m.in. w zakresie wysokości kwot miesięcznego 

wynagrodzenia oraz dodatku funkcyjnego prezydentów miast na prawach 

powiatu. Przedłożona propozycja zmiany wynagrodzenia miesięcznego nie 

przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej  określonej w ustawie budżetowej  

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń   

w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.  

Przewodniczący poinformował  także, że  Komisja Organizacyjna zaopiniowała  

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radna Marzena Sontag zapytała dlaczego w projekcie uchwały łączne 

wynagrodzenie dla Pana Prezydenta wynosi 12.363,20 zł, podczas gdy  

w uzasadnieniu przywołuje się kwotę 12.365,22 zł. Jest to różnica 2 zł i 2 

groszy. Radna zapytała czy jest to pomyłka?.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że w uzasadnieniu podano „stawkę 

graniczną”, natomiast w projekcie uchwały zapisano proponowane 

wynagrodzenie Prezydenta Miasta.  
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Przewodniczący Rady uzupełnił wypowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej  

i poinformował, że  w uzasadnieniu podano „stawkę graniczną” wynikającą  

z zapisów ustawy, natomiast w projekcie uchwały podano kwotę niższą od 

ustawowej. 

 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/613/08/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W G  

z dnia 6 maja 2008r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/25/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/614/08/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej 

Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2008r. na 

nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice w 

zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w sferze edukacji 

publicznej.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/25a/08. 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/615/08/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Grupy 

Finansowo Inwestycyjnej „Odszkodowania” Spółka z o.o. wniesionej w 

interesie Pani Katarzyny Okrajek – opiekuna prawnego nieletniej Sary 

Mirskiej z dnia 6 maja 2008r. na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 34 w Katowicach.  

 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/25b/08. 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/616/08/ 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Stowarzyszenia 

Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice Zdrowe Osiedla z 

dnia 28 maja 2008r. dotyczącego zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 

Górnośląska- Kościuszki- Zgrzebnioka – Meteorologów. 

 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr XXVIII/25b/08. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   
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Uchwałę podjęto większością głosów, przy 21 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

 /Uchwała nr XXVIII/617/08/ 

 

Punkt 26 Interpelacje. 

 

Radna Stanisława Wermińska nawiązała do udzielonej odpowiedzi na swoją 

interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pieszych przy skrzyżowaniu  

ul. Szenwalda z ulicą Gen. Jankego. Radna wnioskowała o pewne rozwiązania  

i modernizację skrzyżowania, instalację dodatkowych świateł oraz wykonanie 

wysepki. Szczególnie niebezpieczne jest to skrzyżowanie dla młodzieży idącej 

do szkoły. Radna poprosiła o wizję lokalną tego terenu.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miasta 

Katowice wpłynęły następujące interpelacje: 

 

1/ radnego Jerzego Forajtera w  sprawie  zanieczyszczenia  potoku  Bolina  

    Zachodnia. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.07.2008r.  

2/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie stanu kanalizacji sanitarnej w rejonie  

    ulicy Sosnowej w Giszowcu.  

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 10.07.2008r.  

3/ radnego Jerzego Forajtera w sprawie miejskiej strategii zmniejszenia  

    hałasu.  

4/ radnej Stanisławy Wermińskiej  w sprawie zagrożenia zdrowia i życia 

    mieszkańców bloków  przy ul. Panewnickiej 329,331 i sąsiednich,  

    zmuszonych do korzystania z jezdni, po ogrodzeniu siatką chodnika wzdłuż  

    bloku nr 327. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.07.2008r.  

5/ radnej Stanisławy Wermińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa  

    pieszych  przechodzących przez skrzyżowanie ulicy Szenwalda z ulicą Gen.  

    Jankego. 

6/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie modernizacji linii tramwajowej na  

    odcinku Rynek - ulica Kościuszki – Ligota w ramach projektu „Modernizacja  

    infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej  

    wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 9.07.2008r.  

7/ radnego Marcina Krupę w sprawie możliwości zagospodarowania na cele  

    rekreacyjne  terenu położonego w Katowicach- Piotrowicach u zbiegu ulic  

    Wojska Polskiego, Szurleja  i  śladu ul. Wrzosowej. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 16.07.2008r.  

8/ radnego Marcina Krupę w sprawie możliwości wykupu obiektu starego 
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     młyna zlokalizowanego przy ulicy Gen. Jankego w Katowicach –  

     Piotrowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Józefa Kocurka z 18.07.2008r.  

9/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc  

      parkingowych na osiedlu „Gwiazdy” w Katowicach. 

Odpowiedź Wiceprezydenta Leszka Piechoty z 14.07.2008r.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie 10 % podwyżek dla pracowników 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie 

będących nauczycielami 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 17.07.2008r 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie liczby dzieci w klasach, braku 

miejsc w przedszkolach, liczby oddziałów w gimnazjach. 

Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 16.07.2008r 
3/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont 

boisk szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 66 i nr 5 w Katowicach. 

4/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie nieczynnych kąpielisk „Bugla” i 

„Zadole”. 

Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 14.07.2008r. 

5/ radnej Marzeny Sontag w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na ul. 

Kombajnistów. 

6/ radnej Marzeny Sontag w sprawie wycięcia byliny zwanej barszczem 

Heracleum rozrastającej się wzdłuż biegu rzeki Kłodnicy i podjęcia działań 

zmierzających do zapobiegnięcia jej rozrastania się. 

7/ radnej Marzeny Sontag w sprawie uporządkowania terenów (działek) 

mieszczących się w rejonie ulicy Przyklinga oraz ul. Hetmańskiej. 

8/ radnego Marka Chmielińskiego w sprawie wykonania modernizacji 

oświetlenia w rejonie ul. Bohdanowicza i ul. Budryka w Katowicach - 

Murckach. 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie  braku miejsc w Żłobku Miejskim 

w Katowicach. 

10/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zagubienia w Urzędzie Miasta 

Katowice oryginalnych dokumentów w związku z prowadzonym 

postępowaniem potwierdzającym prawo do rekompensaty z tytułu mienia 

pozostawionego poza granicami kraju. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie dokończenia remontu chodnika przy ulicy  

    Małachowskiego w dzielnicy Piotrowice w Katowicach. 

2/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie rozbiórki ruin garaży w okolicy ulicy  

    Zadole nr 67 i 65 w dzielnicy Piotrowice w  Katowicach. 

3/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie dostawienia dodatkowego zestawu  



w kamienicy J          S        odbywa się pod jakimś nadzorem. Wykonywane 
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    kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci na gruncie gminnym usytuowanym  

    za budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Uniczowskiej 36  

    w Katowicach Podlesiu. 

4/ radnej Stanisławy  Wermińskiej w sprawie braku dbałości przez Wydział  

    Edukacji o zdrowie uczniów  i majątek gminy, wobec nie zrealizowania  

    zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 9 w Panewnikach. 

5/ radnej  Stanisławy Wermińskiej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa  

    dzieciom i dorosłym na ścieżce spacerowo- rowerowej w Ligocie-  

    Panewnikach, zagrożonego przez wyjeżdżające na nią samochody. 
 

Punkt 27 Zapytania radnych.  

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zapytał czy obecnie prowadzony remont  

tam prace remontowe powodują zagrożenie dla przechodniów oraz 

mieszkańców okolicznych budynków. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że remont odbywa się pod 

nadzorem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił aby w schemacie organizacyjnym 

Urzędu Miasta wskazać imiennie wiceprezydentów, aby wiedzieć kto 

konkretnie odpowiada za dany wydział.  

Radny zapytał także o finał sprawy zgłaszanej przez mieszkańców ul. 

Szczecińskiej. Władze miasta zadeklarowały spotkanie z zainteresowanymi.  

Jak zakończyła się ta sprawa, czy mieszkańcy mają możliwość wykupu 

mieszkań od PRINŻ? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że odbyło się spotkanie  

Wiceprezydenta Józefa Kocurka z mieszkańcami ul. Szczecińskiej.  

O szczegółach poinformuje na piśmie.  

 

Radna Ewa Kołodziej zgłosiła, że uległy zniszczeniu postawione znaki przy 

ulicy Wojska Polskiego od strony wschodniej oraz przy ul. Policyjnej od strony 

południowej. Radna poprosiła o ich uzupełnienie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy w bieżącym roku miasto planuje 

zorganizowanie zabawy sylwestrowej dla mieszkańców? 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna potwierdziła, że tak.  
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Radna Helena Hrapkiewicz wyraziła zadowolenie z zamontowanych przez 

miasto koszy na psie nieczystości na terenie osiedla Paderewskiego. Zapytała 

równocześnie czy władze miasta prowadziły akcję propagandową w tym 

temacie wśród mieszkańców.  

W przypadku pięknie remontowanej obecnie przez miasto ulicy Mariackiej, 

radna wyraziła żal, że  także tam nie zamontowano takich samych  koszy, gdyż 

niestety zaczyna być widoczny ich brak.  

 

Wiceprezydent Leszek Piechota wyjaśnił, że jest to dopiero początek akcji. 

Docelowo na terenie miasta ma być zlokalizowanych 100 takich koszy, obecnie 

zamontowano ich około 30. Już od jakiegoś czasu prowadzona jest akcja 

informacyjna, w gazetach lokalnych i osiedlowych, w których  przypomina się  

o zapisie uchwały dot. utrzymania czystości w mieście. Co do ulicy Mariackiej, 

to chodniki powinny być sprzątane przez właścicieli sąsiadujących  

z chodnikiem nieruchomości. Obecnie jedynie poprzez mandaty Straży 

Miejskiej można to egzekwować. W tym przypadku szczególnie ważna jest 

świadomość wśród mieszkańców dotycząca konieczności sprzątania po swoich 

pupilach. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała kiedy odbędzie się Rada Społeczna  

w Zakładzie Opieki Długoterminowej przy ul. Szopienickiej ? Placówka jest  

w trakcie wypowiedzeń umów o pracę. 

Radna zapytała ponadto jakie jest stanowisko Pana Prezydenta w stosunku do 

pisma Prezesa Spółki „Laryngologia - Janów”, dotyczące wypowiedzenia 

warunków najmu i możliwości zamknięcia tej  Laryngologii ?  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że Rada Społeczna została 

zwołana w dniu 31 lipca br. Co do Laryngologii Janów, to administrator 

wypowiedział umowę. Aktualnie biegnie okres wypowiedzenia. Pismo Pana 

Prezesa Spółki wpłynęło do Urzędu Miasta i zostanie rozpatrzone.  

 

Radna Barbara Kożusznik poprosiła o naprawienie tabliczki, znajdującej się  

przy Rondzie prof. Józefa Pietera i informującej o imieniu patrona. 

                                                                       
Punkt 28 Komunikaty i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wybrane pisma z okresu międzysesyjnego: 

- Śląskiego Klubu Curlingowego w Katowicach z 24.07.2008r.  

- Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej, stanowiące wezwanie do usunięcia  

   naruszenia prawa z 30.06.2008r.  

- Przewodniczącego Rady Miasta z 9.07.2008r. do radnego Józefa Zawadzkiego  

  w sprawie przeprowadzenia remontu ul. Rycerskiej.  

- Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 8.07.2008r. określenia warunków i trybu  



Grupy Inicjatywnych reprezentowanej przez Panią B                K 
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   przyjmowania uczniów  do szkół, 

- KZK GOP z 27.06.2008r. w sprawie akcji Tramwajów Śląskich S.A.  

- Firmy „Kaszub” z 11.07.2008r. w sprawie przetargu na zaprojektowanie  

   i wykonanie boisk sportowych przy ul. Sołtysiej w Katowicach. 

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Śląskich Technicznych Zakładów  

   Naukowych z 14.07.2008r.  

-  

   z 11.07.2008r. w sprawie sterylizacji miejskich kotów wolno żyjących   

   z terenu miasta oraz uruchomienia oficjalnego wolontariatu w Schronisku dla  

   Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.  

 

Punkt 29 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXVIII sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 17.10. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                           Jerzy  Forajter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


